
Építésügyi hatósági eljárás illetéke
2012. július 24-től

1990. évi XCIII. Tv. Melléklete XV. fejezete

hivatkozás Eljárás típusa Illeték mértéke

1.b)                      Elvi építési engedélyezési eljárás esetében, ha

ba) A telek beépítésével kapcsolatos követelmények, vagy a 
településképi és építészeti követelmények (építészeti megjelenítés 
környezetbe illeszkedése) tisztázására szolgál

15.000,- Ft

bb) A műemléki, régészeti, kulturális örökségvédelmi, természet-, táj- 
és környezetvédelmi, egészségvédelmi,talajvédelmi, valamint 
életvédelmi tűzvédelmi követelmények tisztázására, vagy a 
műszaki követelményeket előzetesen tisztázó – az építményekkel 
kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban 
meghatározott előírásaitól eltérő – műszaki megoldások 
alkalmazhatóságára szolgál

30.000,- Ft

bc) A ba)-bb) pontokban meghatározottak együttes tisztázására 
szolgál

45.000,- Ft

1.c ) Építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás esetében     5.000 alapilleték
+

ca) Új egylakásos lakóépület építése és bővítése esetén 20.000,- Ft
Egyéb új épület építése és bővítése esetén lakásonként 10.000,- Ft
Egyéb önálló rendeltetési egység építése és bővítése  esetén 
- önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig ,

20.000,- Ft
- a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű rendeltetési 
egységenként

100.000,- Ft

cb) Meglévő épület átalakítása, felújítása, helyreállítása, 
korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett hasznos 
alapterület minden megkezdett 100 m2-ként

10.000,- Ft

vagy   az érintett felület minden megkezdett 
200 m2-ként

10.000,- Ft

cc) műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben 
kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként,

10.000,- Ft

ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 1.000,- Ft
cd) meglévő műtárgy bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, 

korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett alapterület 
minden megkezdett 100 m2-ként,

10.000,- Ft

vagy ennek hiányában az érintett felület minden megkezdett 200 
m2-ként 

10.000,- Ft

ce) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10.000,- Ft
cf) antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó műtárgyak esetén, 

az eljárás tárgyát képező távközlési építmény legnagyobb lineális 
méretét figyelembe véve, megkezdett méterenként

50.000,- Ft

cg) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló törvény IV. fejezete szerinti veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzemhez vagy veszélyes létesítményhez 
tartozó építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása, 
helyreállítása, korszerűsítése esetén,

legfeljebb 
3.000.000,- Ft

ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden 
megkezdett 100 m2-ként

50.000,- Ft

ha jellemzően hosszban kifejezhető , akkor folyóméterenként 30.000,- Ft
1.d) módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett 

építményrész tekintetében 
az alapeljárás illetékével 
egyező mértékű
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1.e) az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények 
jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki 
megoldás engedélyezése

20.000,- 

1.f) felvonó, mozgólépcső és mozgójárda építésére vonatkozó 
engedélyezés esetén 

15.000,- Ft

1.h) bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény 100 
m2-ként , 
vagy folyóméterenként, 
vagy darabonként

10.000,- Ft

1.000,- Ft
10.000,- Ft

1.i) Fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett 
bontás tudomásul vétele) esetén 

a c), f), g) és h) pontok 
szerint  megállapított 
illeték 1,5-szöröse

1.j) használatbavételi engedélyezés esetében c), f) pontokban 
megállapított illetékkel 
megegyező

1.m) Az a)-l) pont alá nem eső elsőfokú építésügyi hatósági eljárás (pl. 
bármely építésügyi hatósági engedély érvényének 
meghosszabbítása, jogutódlás kérése) esetében

10.000,- Ft

1.n) Az építésrendészeti hatósági intézkedés kérése esetében 15.000,- Ft
XV./2. Az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásban hozott 

döntés ellen igénybe vehető fellebbezés esetén 
30.000,- Ft

Az általános  közigazgatási  hatósági eljárás  alapilletéke: 3000,- Ft 

Építésügyi hatóság, mint szakahatóság díja
Építésügyi Bejelentésre vonatkozó díjak

24/2011. (VII.) BM rendelet 2.§

Eljárás típusa Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
a) Szakhatóságként való eljárásért 20.000,- Ft
ab)  a repülőtér területén lévő, a repülőtér létesítésének, 

fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti, valamint a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű ügyben szakhatóságként való 
eljárásért 

50.000,- Ft

ac) telekalakítási eljárásban szakhatóságként való eljárásért érintett 
telkenként 

5.000,- Ft

b) az építési bejelentés esetében 10.000,- Ft
a használatbavételi bejelentés esetében 10.000,- Ft

c) a bontási bejelentés esetében 5.000,- Ft

Hatósági bizonyítvány díja
197/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 1.§.

Eljárás típusa Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(2) a) az építésügyi hatóságnak az ingatlan-nyilvántartásban történő 

átvezetéshez az ingatlan adataiban bekövetkezett változások, 
vagy tény, állapot, egyéb adat helyszíni szemle alapján hatósági 
bizonyítvánnyal történ  igazolásáért ő

20 000,- Ft

Az igazgatási szolgáltatási díjat, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 14100000-19925649-01000004 számú 
költségvetési elszámolási számlájára lehet utalni, vagy az Építésügyi Irodán rendszeresített készpénz- átutalási megbízáson "igazgatási 
szolgáltatási díj" megnevezéssel (és iktatószámmal ellátva) feladni.
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